COMO FOI A SUAEXPERIÊNCIA NO EXAME CELPE-BRAS 2016/1
COM O POSTO APLICADOR CASA DO BRASIL ARGENTINA?

“A experiência foi muito legal, organizada e afetiva.
Aprendi e pratiquei muito e foi últil para fazer a prova”
Daniela Braverman DNI 36163706

“Excelente. Agradezco a los profesores que tuve
por toda la ayuda brincada para el Celpe.”
Nicolas Fassetta DNI: 36594525

“Foi muito boa. Achei o que estava procurando.
Os examinadores foram muito gentis.
O exame foi completo, claro e pontual”
Maria Florencia Dagnino DNI: 31651987

“Foi uma experiência muito boa, considero que muito
bem organizada. Achei ótimos os horários
e a divulgação deles pela internet.”
Matías Nille DNI 23782565

“A experiência foi muito boa. Todos os examinadores
são excelentes. Fico muito contente.
Obrigada por tudo.”
Ileana La Civita DNI 35540461

“Muito boa. Os profissionais nos receberam,
e acompanharam muito no processo. Muito carisma
e contato com os alunos. Ver caras conhecidas no
momento da prova dá um alívio e confiança.
As informações do exame foram recebidas
em tempo e forma.”
Jesica Fernandes DNI 33810431

“Fue muy buena. Tal vez mejorar los elementos
provocadores, ya que los tópicos se repetían, pero con el
resto fue muy buena como siempre con la Casa do Brasil.”

“A experiência foi muito boa. Achei tudo muito
organizado os examinadores muito amáveis”
Alejandro Plaul DNI 27678374

“La parte escrita me gusto salvo el audio que no se
escuchaba bien y el último tema que era difícil para
hablar. La parte oral bien las examinadoras
solo estuve nerviosa
Nina Maserat DNI 34573093

“Todo de 10! Lo único que me hubiese gustado es que
me digan que tan bien o mal uno está para el examen.
También, casi se me pasa el día de la inscripción sin saber.
Deberían aclararlo más veces.”

Mauro Licitra DNI 29004839
Daniel Antonelli DNI 33877711

